
Profielschets voorzitter vertrouwenscommissie 

1 van 2 
 

 

Aan: Presidium 

Van: Griffie 

Onderwerp: Profielschets voorzitter vertrouwenscommissie 

Datum: 29 augustus 2022 

Status: Ter bespreking 

 

 

Toelichting en proces 

In Woerden bestaat een vertrouwenscommissie met als taak het voeren van jaarlijkse klankbordgesprekken 

met de burgemeester en het voorbereiden van de aanbeveling voor de (her)benoeming van de burgemeester. 

Deze vertrouwenscommissie wordt gevormd door alle voorzitters van de fracties die op basis van de 

verkiezingsuitslag vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie 

voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de vertrouwenscommissie is, kiest de commissie deze uit haar 

midden. Op 14 juni 2022 heeft het presidium (eveneens bestaande uit alle fractievoorzitters) gesproken over 

de benoeming van een voorzitter en diens plaatsvervanger. In de zoektocht naar een voorzitter en diens 

plaatsvervanger is de griffie verzocht een profielschets op te stellen. Op basis van deze profielschets kunnen 

leden van de vertrouwenscommissie zich gemotiveerd kandidaat stellen. Kandidaten wordt gevraagd hun 

motivatiebrief (circa ½ A4) uiterlijk 19 september 2022 aan de griffie te sturen, zodat de brieven gebundeld 

kunnen worden en uiterlijk 21 september 2022 kunnen worden gedeeld. Kandidaten geven hierbij aan of zij 

zich kandidaat stellen als voorzitter en/of als plaatsvervangend voorzitter. 

 

De griffie heeft na contact met de kabinetschef van de Commissaris van de Koning en de beleidsmedewerker 

burgemeestersaangelegenheden in het kabinet van de Commissaris van de Koning onderstaande profielschets 

opgesteld. 

 

Profielschets 

Op 6 juli 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening op de vertrouwenscommissie 2022 vastgesteld.  

 

Naast de formele taken van de voorzitter, zoals vastgelegd in de Verordening, heeft de voorzitter van de 

vertrouwenscommissie de volgende taken: 

• De voorzitter bewaakt de door de raad toegekende taken en verantwoordelijkheden van de 

commissie; 

• De voorzitter ontwerpt in samenspraak met de griffie voor iedere taak van de commissie (het voeren 

van klankbordgesprekken en het voorbereiden van de (her)benoeming) een robuust proces en is 

verantwoordelijk voor een goed en ordelijk verloop hiervan; 

• De voorzitter onderhoudt met de griffie de contacten met (het kabinet van de) Commissaris van de 

Koning; 

• De voorzitter voert namens de vertrouwenscommissie het woord richting de gemeenteraad; 

• De voorzitter ziet toe op alle juridische aspecten rond de vertrouwenscommissie en op de vereiste 

geheimhouding.  

 

Hiervoor dient de voorzitter over de volgende competenties te beschikken: 

• De voorzitter is bekend met de taken en bevoegdheden van de burgemeester; 

• De voorzitter is proactief in het voorbereiden van de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie 

en heeft een duidelijk beeld van de wensen en behoeften van de commissie wat betreft de 

voorbereiding; 

• De voorzitter heeft kennis van de beleidsregels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties m.b.t. het (her)benoemen van burgemeesters; 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/06-juli/20:00/D22055708-Bijlage-4-Concept-Verordening-op-de-vertrouwenscommissie-2022-3.pdf
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• De voorzitter is gezaghebbend en heeft er oog voor dat ieder lid van de vertrouwenscommissie 

gehoord wordt. Dit houdt in dat de voorzitter het gesprek kan leiden en de discussie kan 

samenvatten. 

 

N.B. alle taken en competenties voor de voorzitter gelden ook voor de plaatsvervangend voorzitter. De 

voorzitter en diens plaatsvervanger spreken onderling af op welke manier de voorzitter de plaatsvervanger 

informeert. 

 

 


